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 .يناكم ْتّدَحأو ٍةوْعد نود نم انتَ ىلإ ثءاج
 ُعيمَجلا َمِل .اهثِم ُصلَخَتَأ فيك يرذأ دلو ينْبِضْعُت

 -- يبارك اةرئال هواك

 اني المأتي اهيدق]ناسلجي ىب و يم ٌُدِجأ ءاًَحابَص

 ظنت اهَمَف َُتْفَت اهارأو ءاهّضْوَح يف خبشت يِهو

 ٌبُح ُتْقَرَس ُدَقَل» :لوقتو ينم ُرَخْسَن اهّنأ ٌظأ .يَلِإ
 .«!يّوُل اي كيَدِلاو





 .ًةَديحَو اهُّتْدَجَوو انَتْيَب ُتْلَخَد ةسرْدَملا َنِم يتدْؤَع َدْنِع
 ٌمتْهَيو ٌةَديَحَو ىقنت ْنأ اهّديرأ .اهوُق ناك دَحأ دل ّندِل ُتْحِرَف
 .طَمف انأ يرْمْذِل ٌعيمَجلا

 دقل «ييينأ يل قثحت ذل ىرزكلا "ينخأ نأ رق
 فقلت ْتَحاَف ءءاملا يف اًبوبُح اهّل ٌدّذَت ثَحارو اهْيَلِإ ْتَنأ
 !يتّلاح ٍءوس ْنِم ُرْمَلا دازو .ريغَّصلا اهم اًمَهَن بوبحلا

 امش يمخأ يل ْرضْحُت ْملو «ةكيرالا ىلع يناكم يف ُتسّلَج
 !ةَكَمّسلا ُمِعْطُت َنآلا يِه امتي ُهّلُكآ



 ٠ ريو

 ا”



 ثُكْساو خببطملل يول اي تهدد :تّلاقو يم يلع ُثَدان

 ... لكاتل كفاعط

 اوناك انتي ْتَلَحَ ْنأ ُدْنُم يعم ٌعيمجلا ريت دَقلاًمح

 .ينئورْمَأَ اوراص َنآلا اَمأ :ينئومِعطُي

 ْنَم اًلِئاستُم يتفزُع فش يف اًئيزَح ُسِلْجأ ُتْنُك
 ٌتْدَجَو َكانُه ؟ةّكَمّسلا مأ انأ رَثْكأ ُةئوْبِحُي

 ذا: كراع نرسم خدك :اوكح انرتجع
 .هلاحِل 00 هيض

 0 سيحل

 .ءامّسلا ىف ّراط ّدَقَل ٍةَعْجَر نود ْنِم ىنّرَداغ َروفْضُعلا

 .(؟ سل َتَهّذ َمِلَف هّمِعط أ تنك دَقَلد :ثلقو ٌتنْزَح







 امد : :تّلاقَف ,يتَّدَج ينّْئَعِمَس .هْيَلَع اًنْرُح يكبأ ُتْسَلَج

 ه9 يول يريغص اب كلا ب

 .(!دَعَي ْمَلو يروفَصْع َراط» :اهَّل كلف

 ٌعيطَتْسَي راصو هُحانَج يشل ُدَقَل ؟دوعي مِلو» :تّدَر
 امنيا كقديو قت اع نقاب نورك ري ناديا لا

 .«ٍِدَحَأ ِةَياَنِع ىلإ ةجاحب َسَْل ُهّنِإ ...ءاش

 ُتْمَسَنْباو يدي ىلإ ُتْوَظَن .يباوص ىلإ ُتْدُع ءنآلا

 نود ْنِم يدْحَو ٍءْيَش ّلُك ٍلْعِف ىلع ٌرداق ينّنأ ُتْكَرْدأَ

 .ٍدَحَأ ٍةَدَعاسُم



 كح شي اقرت اهازا ذغأ ةلو.ءاويتك اهل كرو

 اوثكا . ةفيتم انزين صقار دب اهميظَأ تْنُك .يلمأ
 .نزيفَت اهعابط نإ ىتَح دك اول كا فكوطأو توك نالا



 :ئِحاِجّزلا اهِضْوَح ْنِم ٌقَياَضَتَت ْثأَدَب اهّنأ تْسَسْحأ
 دبش هضقنواا ةيعاز ناولأ يذ عرخس رشقك ناك دك
 ٌعِنَتْمَت ثّراصو هيف ظَبَحَتَت ثئاك ءكِلَذ ْنِم مُغَبلا ىلعو

 :لكألا نع





 يف تيَأَر َدَعَل داكن ام 9 ب َمَف مايل ادْيَح اهّيلَمَأت

 م َّضَوو ءاهّتلَمَح :ةثاذ ةئيزحلا ٍروُفَصُْعْلا دعت قيرت يق

 ُكلامشألا ُشيعَت ُتْيَح ريك ََِْوْحَت ُتْهجَوَو ٍريغَص وْلَد يف
 .اهحارَس ٌتقّلظأ «كانُهو .تاعامج 78



 ااهفارت ىلع كيده نس يناورت ءاهني ضاعت انيس
 .اهئاقِدْصُأو اهله َعَم ًةَداعَس َرَثْكأ نوكَتَس اهّنأ كراع

 .اهِلِجأ ْنِم ٌديعَس انأ ءكِلَذِل .مدلّسلاو ةّيْرحلاِب ْمَعْنَتف

 ُبَعَلأو يله َعَم ثلا ءيدْهَع قباس ىلإ ّنلا تدع

 .ةَعِتْمُم اًناقْوأ مُهَعَم رضقأ ُتْرِصو يللا لُجَرلاب







 ةّيّرحلا «ةريغلا ءناويحلاب قفّرلا :عوضوملا

 لكل هب ْمهمامتها ٍنِم َرَثْكأ ةَكَمَسلاِب َنوَمَتْهَي ٌمَتْعَي ُهَنَق ُهَتَقيِقَشو ُهَلْهأ نأ (يّوُل» َرَعَش

 رمل د تي هتاجايتخاب لو هب ولا ل نأ عش 7 لع عرب ع دع

 .«يّوْل» هب َمَتْهَي نأ ُفَّدّصلا ٌءاشَت
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